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Către:                  
 
 
 
 
 
 
 
 
Ref:                    :Modificări în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice 
De la                   :Dna. Dir. Gen. Ioana  Burlă  
Departament       :Direcţia Generală de Sinteză a Politicilor Bugetare  
Nr. Înregistrare    :283.624/20.11.2009 

Nr. pagini             :4 
 
 

     Vă comunicăm că, în vederea aplicării prevederilor unor acte normative în 

vigoare, în clasificaţia indicatorilor privind finanţele publice, aprobată prin Ordinul 

ministrului finanţelor publice nr.1954/2005 se fac următoarele modificări şi completări:  

1. În baza prevederilor art. 221^1 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 

modificările şi completările ulterioare, ”pentru autoturismele şi alte bunuri supuse 

accizelor, introduse în România pe baza unor contracte de leasing, iniţiate înainte de 

data intrării în vigoare a prevederilor prezentului titlu şi a căror încheiere se va realiza 

după această dată, se vor datora bugetului de stat sumele calculate în funcţie de 

nivelul accizelor în vigoare la momentul iniţierii contractului de leasing”. 

Pentru înregistrarea acestor sume,  în „Clasificaţia veniturilor bugetului de 
stat”, la capitolul „Accize”, se  introduc subcapitolele  „Accize încasate pentru 

autoturismele din producţia internă cu contracte de leasing iniţiate înainte de 1 ianuarie 

2007”, cod 14.01.09,  şi respectiv „Accize încasate în vamă pentru autoturismele cu 

contracte de leasing iniţiate înainte de 1 ianuarie 2007”, cod 14.01.19.   

2. Conform OUG nr. 64/2007, MFP are în administrare atât împrumuturile 

externe preluate de la ordonatorii principali de credite cât şi cele contractate direct, 

pentru care nu s-au mai incheiat protocoale de predare primire.    
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Pentru o mai corectă reflectare naturii cheltuielilor ocazionate de aceste 

împrumuturi, denumirea unor indicatori din „Clasificaţia economică a cheltuielilor”, 

se modifică astfel: 

- la articolul 20.24 „Comisioane  şi alte costuri aferente împrumuturilor”, alineatul 

20.24.04, “Comisioane şi alte costuri aferente împrumuturilor preluate de MEF 

în baza OUG 64/2007”, se modifică în “Comisioane şi alte costuri aferente 

împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007”, acelaşi 

cod;  

- articolul  “Dobânzi aferente împrumuturilor preluate de MEF în baza OUG 

64/2007” cod 30.04 se modifică în “Dobânzi aferente împrumuturilor 

preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007”, acelaşi cod;  

- articolul  “Rambursări de credite în contul împrumuturilor preluate de MEF în 

baza OUG 64/2007” cod 81.03, se modifică în  “Rambursări de credite în contul 

împrumuturilor preluate/contractate de MFP în baza OUG 64/2007”, acelaşi 

cod. 

3. Potrivit prevederilor art. 55 şi 56 din Legea nr. 76/2002 privind sistemul 

asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, furnizorii de servicii 

specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă pot să presteze, pe bază de 

contracte încheiate cu agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, servicii finanţate din 

bugetul asigurărilor pentru şomaj sau din alte fonduri decât bugetul asigurărilor pentru 

şomaj, numai dacă sunt acreditaţi de către Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei 

de Muncă. În vederea acreditării, Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

percepe o taxă care constituie venit al bugetului asigurărilor pentru şomaj. 

 Pentru înregistrarea acestor sume, începând cu 1 ianuarie 2010, în „Clasificaţia 
veniturilor bugetului asigurărilor pentru şomaj”,  se introduce capitolul „Taxe pe 

utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi”, 

cod 16.04, cu subcapitolul ”Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe si autorizaţii de 

funcţionare”, cod 16.04.03.  

4. Pentru o mai bună reflectare a alocaţiior bugetare în domeniul cercetării, 
în clasificaţia economică, cheltuielile de cercetare, dezvoltare şi inovare aferente 

Planului Naţional de Cercetare - Dezvoltare şi Inovare, planurilor sectoriale de 

cercetare şi granturilor de cercetare înregistrate în prezent la Titlul II Bunuri şi servicii, 

alineatul 20.10 „Cercetare – dezvoltare”, precum şi cele aferente Programului nucleu 

înregistrate la alineatul 55.01.13 „Programe de dezvoltare”,  se vor reclasifica la Titlul 
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VII  ”Alte transferuri„ unde se introduce alineatul „Finanţarea proiectelor de cercetare-

dezvoltare şi inovare”, cod 55.01.48.  

         În execuţie plăţile înregistrate la acest alineat se vor detalia în evidenţa proprie a 

ordonatorilor principali de credite pe două subdiviziuni astfel:  

a. ”Finanţarea proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare contractate de instituţii 

publice”; 

b. „Finanţarea proiectelor de cercetare–dezvoltare dezvoltare şi inovare contractate 

de  unităţi şi instituţii de cercetare, altele decât instituţiile publice, precum şi de 

persoane fizice autorizate”.  

 
       Începând cu anul 2010, aceste date se vor raporta la MFP - Direcţia generală de 

sinteză politicilor bugetare, lunar până la data de 15 pentru luna anterioară. 

    5. Potrivit Legii nr. 329/2009, privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii 

publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi 

respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, 

art.7, alin. (1), veniturile  obţinute de autorităţile şi instituţiile publice finanţate integral s-

au parţial din venituri proprii, prevăzute în anexele 1 şi 2 la lege, se fac venit la bugetul 

de stat.  

In aplicarea acestui articol se fac următoarele precizări:  

a) Sumele  respective se vor vira în conturile de venituri ale bugetului de stat, în 

funcţie de natura lor, la aceleaşi tip de venit ca şi cel utilizat în prezent la raportarea 

execuţiei bugetare conform Anexei 10, „Clasificaţia indicatorilor privind  bugetul 

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii”. 

b) În acest scop în clasificaţia veniturilor bugetului de stat,  se introduc, la 

capitolul „Venituri din prestări de servicii şi alte activităţi”, cod 33.01, subcapitolele 

existente în prezent numai în „Clasificaţia indicatorilor privind  bugetul instituţiilor 

publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii” şi anume: 

- „Contribuţia elevilor şi studenţilor pentru internate, cămine si cantine”, cod 

33.01.14, 

- „Venituri din valorificarea produselor obţinute din activitatea proprie sau 

anexă”, cod 33.01.16, 

-„Venituri din organizarea de cursuri de calificare şi conversie profesională, 

specializare si perfecţionare”, cod 33.01.17, 

- „Venituri din serbări şi spectacole şcolare, manifestări culturale, artistice şi 

sportive”, cod 33.01.19, 
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-„Venituri din cercetare”, cod  33.01.20. 

6. Potrivit art. 8 alin. (2) si (3) din normele metodologice aprobate conform 

OMFP nr. 3156/12.11.2009, privind virarea la bugetul de stat a veniturilor obţinute de 

autorităţile şi instituţiile publice, care s-au reorganizat ca instituţii publice finanţate 

integral de la bugetul de stat, potrivit Legii nr.329/2009, în conturile de disponibilităţi 

deschise pe numele instituţiilor publice supuse reorganizării nu se vor mai incasa 

sume, urmând ca până la 31 decembrie 2009 eventuale sume virate eronat să fie 

transferate de către unităţile trezoreriei statului în contul de venituri ale bugetului de 

stat. 

In acest scop in clasificaţia veniturilor bugetului de stat se introduce la 

capitolul ”Diverse venituri’, cod 36, subcapitolul “Venituri din  sume virate eronat în 

conturile de disponibilităţi ale instituţiilor publice reorganizate”, cod 36.01.17. 

  

 Vă rugăm să dispuneţi măsurile corespunzătoare pentru introducerea 

modificărilor ce privesc activitatea dumneavoastră. 

 

 

DIRECTOR GENERAL, 

       Ioana BURLĂ 
 

        
                                                                       
                                                                             


